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18. veteranskih športnih iger se je dne 8.6.2019 v Mozirju udeležila tudi deset članska ekipa
PVD Sever Gorenjska v sestavi: Ivan Bizjak, Jože Smerkolj, Ljubo Pavlič, Marjan Anzeljc, Rajko
Tratnik, Zoran Rink, Srečko Cencelj, Žarko Adžić, Sašo Potočnik in vodja ekipe Emil Oblak.
Zjutraj smo se zbrali pred PU Kranj, kjer sta nas čakali dve vozili, s katerima smo se odpeljali
na prizorišče. Dan je bil lep, celo nekoliko prevroč. Po prihodu v Mozirje, smo se na igrišču
osnovne šole enotno uniformirani v prelepe modre majice, udeležili otvoritvene slovesnosti,
nato pa razvrstili po tekmovališčih. Igre so potekale v šestih disciplinah in sicer šahu, pikadu,
košarki, metu bombe, streljanju in vlečenju vrvi. Nekateri smo tekmovali v dveh disciplinah,
kar pa ni bilo v redu, saj so se nekatere časovno prekrivale in nastop ni bil mogoč. Kljub temu
smo se z vsemi težavami na tekmovališčih z obilo dobre volje spoprijeli složno kot nekoč 1991,
ko je bilo to najbolj potrebno ter vsak po svojih močeh prispevali h končnemu dobremu
rezultatu. Tekme so potekale v športnem duhu in se zaključile s podelitvijo medalj in pokalov
najboljšim posameznikom in ekipam. Ne igrah je sodelovalo 40 ekip. Ekipno so 1. mesto zasedli
tekmovalci OZVVS Zgornja Gorenjska, 2. mesto PVD Sever Celje in 3. mesto OZVVS Dolenjska.
Med 40 ekipami smo člani našega društva dosegli zgledno 17. mesto, med ekipami Sever pa
smo bili tik pod stopničkami; zasedli smo četrto mesto med osmimi ekipami.
Veliko smo se pogovarjali ter sklenili, da naslednje leto poskušamo vsak prispevati še nekoliko
več in pridobiti še koga, ki bi se nam pridružil na tekmovanjih, saj za vlečenje vrvi nismo imeli
ekipe. Dobrodošli bi bili tudi naši navijači, ki bi nas še dodatno spodbujali za čim boljše
rezultate, hkrati pa popestrili športna dogajanja.
Po okrepčilu in razglasitvi smo se počasi odpravili proti Gorenjski, veseli in zadovoljni, saj smo
v dobri družbi preživeli čudovit športni dan. Vsem članom ekipe se zahvaljujem za njihov
športni duh in dobro družbo, vodstvu PVD Sever Gorenjska pa vsi skupaj izrekamo iskreno
zahvalo za logistično in moralno podporo. Poleg dobrih rezultatov ter prijetnega druženja med
veterani, pa smo bili najbolj veseli čudovitih športnih majic v barvah modre svežine, s katerimi
smo kar nekoliko izstopali.

Sklepna misel za tekmovalno ekipo z navijači za leto 2019:
srečno in srčno, odločno in odlično, modro in modno naprej!

Več o doseženih rezultatih lahko najdete v priponki: uradni rezultati VŠI 2019.

